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COMUNICAT
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna noiembrie 2012,
ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 3.7 la sută,
diminuându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.2 puncte procentuale şi încadrându-se a zecea
lună consecutiv în limitele obiectivului de inflaţie de 5.0 la sută ±1.5 puncte procentuale.
Balanţa riscurilor la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de factori externi şi interni,
cu o evidenţiere uşoară a factorilor inflaţionişti. Preţurile la petrol pe pieţele internaţionale
rămân a fi volatile, deşi în ultima perioadă au înregistrat o diminuare. Majorarea preţurilor la
produsele alimentare, cauzată de seceta severă din principalele regiuni agricole, va crea presiuni
inflaţioniste suplimentare, deşi efectul secetei se va disipa în următoarele trimestre.
Încetinirea activităţii economice şi cererea internă şi externă slabă vor reprezenta factorii
dezinflaţionişti principali în anul următor. Evoluţia inflaţiei din luna noiembrie confirmă
ipotezele utilizate în ultima rundă de prognoză şi susţine proiecţiile publicate în Raportul asupra
inflaţiei din luna noiembrie 2012.
Ritmul anual al inflaţiei în luna noiembrie a constituit 3.7 la sută, fiind cu 0.2 p.p. sub nivelul
înregistrat în luna precedentă, datorită unui efect al perioadei de bază favorabil, dar şi atenuării
presiunilor din partea preţurilor la produsele alimentare. Evoluţia ritmului anual al IPC în lunile
octombrie şi noiembrie este uşor sub nivelul prognozat pentru trimestrul IV 2012. Totuşi, principalele
ipoteze şi argumente aferente prognozei respective rămân valabile, astfel încât devierea de la prognoză
se va diminua în luna decembrie 2012.
Rata inflaţiei lunare a consemnat o valoare de 0.5 la sută, fiind condiţionată de creşterea
preţurilor la produsele alimentare cu 0.8 la sută, a preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0.4 la sută şi a
tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.3 la sută. Creşterea ratei lunare a inflaţiei în luna
noiembrie a fost amplificată de efectul sezonier pozitiv caracteristic acestei perioade, în special pentru
preţurile la legume şi la articolele de îmbrăcăminte. La eliminarea efectului sezonier, în luna noiembrie,
se atestă o creştere modestă a preţurilor de 0.3 la sută. Această dinamică a fost imprimată de contribuţia
pozitivă din partea tuturor subcomponentelor, deşi aportul preţurilor la combustibili a fost unul
nesemnificativ. Inflaţia de bază continuă să genereze o influenţă redusă, similară cu cea din lunile
precedente, în lipsa unor presiuni din partea cererii agregate. După o perioadă, în care au exercitat o
contribuţie negativă, în luna noiembrie aportul preţurilor la produsele alimentare revine în segmentul
pozitiv, deşi este mult inferior celui din trimestrul III, 2012. Contribuţia pozitivă din partea preţurilor
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reglementate a fost generată, preponderent, de majorarea tarifului la aprovizionarea cu apă potabilă şi
canalizare în unele localităţi.
În luna noiembrie, ritmul anual al inflaţiei de bază1 a înregistrat valoarea de 3.6 la sută, similară
cu cea din luna precedentă, indicând o cerere internă moderată.
Preţurile la produsele alimentare în luna analizată s-au majorat cu 0.8 la sută faţă de luna
precedentă. Această dinamică s-a produs, în principal, din cauza sporirii preţurilor la legume proaspete
(cu 5.6 la sută), la grăsimi (cu 1.3 la sută), lapte şi produse lactate (cu 1.1 la sută), peşte şi conserve din
peşte, produse de morărit şi panificaţie şi cartofi (cu câte 0.4 la sută). Majorarea preţurilor la produsele
sus-menţionate s-a consemnat ca urmare a propagării efectelor secundare generate de seceta din vara
anului 2012. După excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare au consemnat o
majorare minoră de 0.2 la sută.
În luna noiembrie 2012, preţurile la combustibili au consemnat o evoluţie ascendentă,
majorându-se cu 0.6 la sută comparativ cu luna precedentă. Creşterea respectivă s-a produs, în special,
ca rezultat al majorării preţurilor la lemnele pentru foc (3.9 la sută), fiind parţial atenuată de diminuarea
preţului la carburanţi (1.5 la sută) şi la gazul din butelii (cu 0.4 la sută). Preţul cărbunelui de pământ a
rămas la nivelul lunii precedente.

În luna noiembrie 2012, preţurile reglementate s-au majorat cu 0.3 la sută comparativ cu luna
precedentă ca rezultat al sporirii preţului la componenta „apeduct şi canalizare” cu 3.9 la sută.
Contribuţii pozitive, însă mai puţin semnificative, la evoluţia lunară a preţurilor reglementate au fost
consemnate din partea creşterii preţurilor la medicamente, la serviciile stomatologice, precum şi la
serviciile transportului aerian. Ritmul anual al preţurilor reglementate a constituit 2.6 la sută şi s-a redus
cu 0.5 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă.
Banca Naţională a Moldovei reafirmă că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile economice interne
şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea instrumentelor de politică monetară,
să asigure realizarea obiectivului stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu, în vederea
asigurării şi menţinerii stabilităţii preţurilor.

1

Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM,
cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începând cu luna
ianuarie 2012 sunt calculate de BNS în baza modificării Anexei Nr. 2 a „Metodologiei privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul
comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la
serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).
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